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Missie, Doelstelling en Status

Missie
Het imago van VriesVers verbeteren waardoor meer 
mensen vaker vriesverse Producten gaan eten.

Doelstelling
Harder groeien dan de markt (foodretail excl. non 
food)

Status 
Vriesvers kent hoogste groei percentage 1,9%
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Rini Emonds
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Economische ontwikkelingen



Positivisme over de economie voert de boventoon 
Herstel van Nederlandse economie zet door

In het nieuws:

Steeds meer bedrijven verkopen ook via eigen website
Bron: nu.nl

Consumenten besteden opnieuw meer
Bron: cbs.nl

Nederlanders geven fors meer geld uit via 
webwinkels
Bron: nu.nl

Koopwoningen opnieuw duurder dan een jaar eerder
Bron: cbs.nl



Economie groeit in kwartaal 2 met 1,6% door met name export, hogere 
investeringen en meer consumptie door consumenten

Bbp, % economische groei in volume t.o.v. vorig jaar (lange termijn) – CBS

Consumptieve bestedingen van huishoudens is qua volume 1,4% hoger dan vorig jaar.

Bruto investeringen zijn in volume met 1,9% gestegen t.o.v. Q4 2014.

Uitvoer van goederen en diensten is qua volume 3,0% hoger t.o.v. vorig jaar.



Inflatie zit in 2015 op een laag niveau

% Inflatie – CBS

De daling van de inflatie in juni is vrijwel volledig te wijten aan de prijsontwikkeling van vakantiereizen, vliegtickets en accommodaties. In mei waren er meer vakanties waardoor er een hogere 
vraag naar vakantiereizen en vliegtickets was en de prijzen stegen. Dit had tijdelijk een verhogend effect op de inflatie dat nu is uitgewerkt.



Werkloosheid ligt lager maar daling zet zich nog niet door

% Werkloosheid 15-75 jaar (niet seizoensgecorrigeerd) – CBS

NB: Vanaf januari 2015 heeft het CBS de definitie van werkloosheid gewijzigd en dit is in de cijfers aangepast:

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-071-pb.htm



Consumentenvertrouwen positief in 2015 maar de lichte daling van 
consumentenvertrouwen in september en oktober

Consumentenvertrouwen (gem. saldo positieve & negatieve antwoorden) – CBS

Seizoensgecorrigeerd komt het consumentenvertrouwen in juni uit op 6.



Iedere kwartaal weer groei van consumptieve bestedingen binnen 
huishoudens

% Ontwikkeling consumptieve bestedingen huishoudens t.o.v. vorig jaar – CBS
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Verdieping supermarkten



Groei supermarktomzet weer bijna op hoogste niveau sinds 2010

Omzet in Euro’s (x mln) – Totaal supermarkten



Vriesvers en Vers zijn de aanjagers van groei 
Non Food blijft onder druk staan

Omzet in Euro’s  (x mln) – MAT 40 2015 vs. vorig jaar – Totaal supermarkten

Totaal = All Commodity Value (ACV) opgave door retailers plus extrapolatie hard discount.

Uitgesplitste groepen zijn gebaseerd op de categorieën die IRI in kaart brengt.
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Ontwikkeling promotiedruk
Binnen supermarkten



Promotiedruk houdt met 19,5% zelfde niveau aan als periode ervoor en 
komt daarmee hoger uit dan vorig jaar

Promotiedruk in omzet (excl. vers & incl. zuivel & kant & klare maaltijden) – InfoScan Supermarkten



Terugblik VVP jaar 2015



Terugblik VVP Voorjaarsbijeenkomst

 26 maart 2015 VVP Op bezoek bij IRI…



Terugblik VriesVerstival 2015

 Feiten

1. Combinatie Winkelwedstrijd en VV-weken: 
VriesVerstival!

2. 224 deelnemende winkels in 2015

3. 3 categorieën: 0-700m2 – 700-1000m2 - >1000m2

4. Deelnemende winkels gemiddeld 7% meer omzetgroei 
vriesvers

5. Freezy’s groot succes

6. Mooie prijzen voor shoppers/consumenten

7. Media aandacht  in o.a. Telegraaf/VROUW

8. Winnaars om trots op te zijn als VVP! 



Terugblik uitreiking VVP prijzen

 4 juni Winnaars Event



Terugblik VVP Najaarsbijeenkomst

 24 September te gast bij IJsboerke-Glacio



Financiën VVP

Jan Willem Kaslander



Financiële uitgangspunten VVP

 Budget leading
• Buiten budget vooraf beoordelen/bespreken
• Altijd toetsen of dit financieel kan

 Financiële buffer min. 30K
• Buffer op 31/12/2015 : 46.943,44 euro

 BTW / Balans 
• Extern administratiekantoor



Jaarafsluiting VVP 2014

Netwerk betaald Trade Overhead betaald Consument betaald Overig betaald
budget 2014 Winkelwed. 2012 ISMC  cons  Overig

40.000,00€               col kitchen 788,10 66.000,00€         Winkelwedstrijd 56.463,68 2.325,00€    jan 2.325,00 37.500,00€    Vriesversmaand 63.124,02 6.000,00€               website consument 3.208,25
bbright 1.784,39 2.325,00€    feb 2.325,00 3.850,00€               onvoorzien 14.344,56
studio 76 8.452,00 2.325,00€    mrt 2.325,00
bbright 14.966,73 2.325,00€    apr 2.325,00
bloemen 349,05 2.325,00€    mei 2.325,00
icecarving 2125,00 2.325,00€    jun 2.325,00
studio 76 restant 2817,50 2.325,00€    jul 2.325,00
foto 1599,00 2.325,00€    aug 2.325,00
taxi 98,20 2.325,00€    sep 2.325,00
bbright jaarevent 4659,64 2.325,00€    okt 2.325,00
rietveld wines 5500,00 2.325,00€    nov 2.325,00
putker bloemen 26,84 2.325,00€    dec 2.325,00
bbright event 2/10 2695,53 bbright extra 854,33
groeneweg 2/10 690

40.000,00€               Events + Borrels 66.000,00€         Winkelwedstrijd 27.900,00€  Overhead 37.500,00€    Consument Totaal 9.850,00€               Overig Totaal
Totaal act. 46.551,98 totaal act. 56.463,68 totaal act. 28.754,33 totaal act. 63.124,02 totaal act. 17.552,81

afscheid milo 68,23 TSVC 6.000,00 17-2-2014 304,90 im adv. Distrifood dtp ismc 200,00
taart coop stavoren 30,65 ismc 5.543,76 e-learner afspraak ismc 2.000,00 leaflet dtp ismc 400,00
inhuur uitzendkracht  ivm VV tassen 385,00 vermaas en koning 16.450,65 argeweb 59,40 dtp adv distr ismc 200,00
bloemetje versturen ismc 43,59 tsvc 8.000,00 argeweb 114,55 dtp etc ismc ismc 1.500,00
versturen prijzen ismc 608,36 vermaas en koning 16,50 argeweb 59,40 vv weken oa sponsoring ismc 3.000,00
verzekering bestuur 365,42 reed business 9.700,00 domeinnaam freezy 670,00 reiskosten col.kitchen ismc 22,40
koeltassen 1.230,00 reed business 300,00 reiskosten sonsors ismc 35,84
reiskosten ismc 118,16 vermaas en koning 1.864,77 kraskaarten 13.800,00
verzenden koeltassen 1.235,00 tsvc 6.250,00 pakketten consument 19.432,32
uren vriesvers debacle 5.000,00 prijzen winkels 1.800,00 ismc 3.015,28
eten Ruud / reinier 161,64 bizzprint 538,00 curiosity 21.518,18
vergoeding consument 207x16,00 3.312,00
overig ismc 50,00
kerstwijnen ismc 468,50
curiosity 870,00
vd valk 303,01
lunch 95,00

totaal 14.344,56 totaal 56.463,68 totaal 3.208,25 totaal 63.124,02

Totaal Budget 207.931,41€       
Totaal inkomsten werkelijk 207.931,41€       

Totaal kosten betaald € 212.446,82
rente - kosten 911,3
resultaat -3.604,11€          

resultaat 2014 -€ 3.604,11

vriesvers maand overige kosten betaald 2014 / onvoorzien winkelwedstrijd website

Totaal Budget 207.931,41€       
Totaal inkomsten werkelijk 207.931,41€       

Totaal kosten betaald € 212.446,82
rente - kosten 911,3
resultaat -3.604,11€          

resultaat 2014 -€ 3.604,11



2015 Latest Estimate

Netwerk werkelijk Trade Overhead werkelijk overig werkelijk Overig werkelijk
budget 2014 VriesVerstival Bbright   onvoorzien boekjaar 2014

45.000,00€                   colour kitchen 281,90 110.737,00€       Telegraaf media groep 16.500,00 24.163,00€    januari 1.972,04 2.630,00€      EH Keukens boeket 24,52 10.400,00€             RTL- wist je dat 5.700,00
Bbright 2.686,50 hoop en koning 3.425,63 februari 2.121,08 Vd Valk Houten meeting 255,20 538radio 2.563,00
Bbight 11.501,67 hoop en koning 2.196,55 maart 1.904,00 Wizzbit domeinnaam 239,90 bbright(Vvtival + kerst) 2.069,55

drukkerij van as 1.378,00 april 1.955,86 FW administraties 208,00 Bbright (extr. Vvtial) 892,40
studio A12 6206,51 Bbright 3.686,98 mei 1.904,00 wizzbit webaanpassingen 158,00 Bbright webontw. Vvweke 14 790,00
2-nice 400,00 bart smit freezies 13.835,61 juni 1.904,00 bestuursaansprakelijkheid 365,42 OQ Media (deelname wist je dat) 5.700,00
taste en more 5753,50 reed business 10.000,00 juli 1.942,30 Wiro sterk promofilm 200,00 Bbright opnames wist je dat 2.034,17
studio A12 2201,86 hoop en koning 13.383,00 augustus 1.927,02 2 x boeket Bbright 69,82 Brand Business Architects 3.200,00
actor factory 1888,64 TSVC - Gijsbert 16.000,00 september 1.948,18 brasserie de steiger 129,43 ISMC Domeinnaarm factuur oktober 2014 40,07
Bbright Ijsboerke 3182,06 drukkerij van as 125,00 Vd Valk Houten meeting 264,15

hoop en koning 1.624,00 Wegrestaurant Malden 29,53
Bbright 6.387,08 autogrill meerkerk 84,25
hoop en koning 4.103,00 diner meeting 46,30
Bbright 2.502,50 bankkosten 2015 159,1
Bbright 2.606,30 argeweb 59,4
TSVC - Gijsbert 11.500,00 Fotografie VV event 3450
hoop en koning 2.685,22 argeweb 173,95
prijzen winnaars 4.500,00

45.000,00€                   Events + Borrels 110.737,00€       VriesVerstival 24.163,00€    Overhead 2.630,00€      overig totaal 10.400,00€             Overig Totaal
Totaal act. 34.102,64 totaal act. 116.438,87 totaal act. 17.578,48 totaal act. 5.916,97 totaal act. 22.989,19

192.930,00€              Totale Begroting 2015
budget inkomsten werkelijke inkomsten

159.900,00€              163.034,43€      
38.050,00€                48.017,17€        

197.950,00€              211.051,60€      

Totaal inkomsten werkelijk 211.051,60€       
belasting t/m Q3 4.484,00€           
inkomsten onvoorzien + rente 3.312,91€           
Totaal kosten betaald 197.026,15€              

Saldo 21.822,36€         21.822,36€                

Verwachte kosten 2015 events
bbright overhead 4.000,00€           
overig 600,00€             
event 5/11 10.200,00€         

totaal 14.800,00€         14.800,00€                

Resultaat 2015 7.022,36€                  

Totaal inkomsten werkelijk 211.051,60€       
belasting t/m Q3 4.484,00€           
inkomsten onvoorzien + rente 3.312,91€           
Totaal kosten betaald 197.026,15€              

Saldo 21.822,36€         21.822,36€                

Verwachte kosten 2015 events
bbright overhead 4.000,00€           
overig 600,00€             
event 5/11 10.200,00€         

totaal 14.800,00€         14.800,00€                

Resultaat 2015 7.022,36€                  



Budget 2016

Inkomsten 2016 Uitgaven 2016

contributies 2015 € 169.568,82 events / netwerk € 45.000,00
Sponsoring/VV Product € 45.000,00 VriesVersweken € 120.000,00
rente inkomsten € 900,00 overheadkosten (Bbright / Diversen) € 26.000,00

kosten Adm. Kantoor (btw/balans) € 1.200,00
Website e.d. € 2.200,00
overigen € 20.000,00
onvoorzien € 1.000,00

totaal € 215.468,82 totaal € 215.400,00

Inkomsten totaal € 215.468,82
Uitgaven totaal € 215.400,00

positief resultaat in begroting € 68,82



Vragen?



Bestuursverkiezingen

 Bedankt voor jouw inzet!

 William Barker - Van Geloven

 Stefan van den Burg - C1000/Arla Foods



Bestuursverkiezingen

 Uitslag verkiezingen

Huidig 
bestuur OK

Joris Bons Peter 
Zwarthoed

Jef Segers Rob Mienis

37 35 19 8 11



 Samenstelling bestuur: 
 Ruud Harmsen - Lensingfood
 Jan Willem Kaslander - Ardo
 Allan Kamp - Dr. Oetker
 Wiro Sterk - Frio Food
 Jacob Meijboom - Coop Supermarkten
 Joris Bons - Plus retail
 Peter Zwarthoed - Klaas Puul

Bestuursverkiezingen



 Events 2016

 Donderdag 21 maart VVP Netwerkbijeenkomst

 Donderdag 2 juni VVP Winnaars Event 2016

 Donderdag 22 september VVP Op bezoek bij…
Aanmelden graag bij Anneloes en Gerrianne

 Donderdag 10 november VVP JaarEvent

Programma 2016



 VriesVerstival 2016 bestaat uit:

1. VriesVers Winkel van het Jaar verkiezing; 

3 categorieën: 0-700 m², 700-1000 m² en >1000 m² 

2. VriesVers Product van het Jaar verkiezing;

A-merk en Huismerk

3. Winkelactie met prachtige prijzen voor uw 

shoppers

VriesVerstival 2016



 De voordelen van deelname op een rijtje: 
- Voor iedere winkelformule interessant i.v.m. categorieën en dus kans 

op meerdere prijzen per formule; 

- Extra vriesvers omzet tijdens de actieperiode; 

- Mooie prijzen voor de winkels en shoppers; 

- Media aandacht voor de deelnemende winkel en de vriesvers 
afdeling; 

- POS materiaal, waaronder een aantal Freezy’s (pinguïn knuffels) om 
de vriesvers afdeling in het ‘zonnetje’ te zetten; 

- Onderzoeksrapportage per deelnemende winkel met beoordelingen 
winkel, vriesvers- en benchmark categorieën en benchmark met 
formule(s); 

VriesVerstival 2016



 Planning:

Week 45 t/m 50 2015 Aanmelden winkels voor
VriesVerstival 2016 via hoofdkantoor 
Eventuele mogelijkheid tot 1 
specifieke week voor uw formule 

Week 14 t/m 17 2016 VriesVerstival 2016

2 juni 2016 Bekendmaking VV-Winkel en Product 
van het Jaar tijdens het VVP 
Winnaars Event

Werken jullie mee om VriesVerstival 2016 nog groter te maken?

VriesVerstival 2016



 Wie worden de opvolgers in 2016?

VriesVerstival 2016

Categorie VVP Winnaars 2015

VriesVers Winkel van het Jaar cat.
0-700m2

Coop Vledder

VriesVers Winkel van het Jaar cat. 
700-1000m2

Coop Op ‘t Toneel Arnhem

VriesVers Winkel van het Jaar
cat. >1000m2 

Albert Heijn Middenburcht
Vleuten

VriesVers Product van het Jaar 
Huismerk

Jumbo Crunchy Roomijs Bolletjes

VriesVers Product van het Jaar 
A-merk

Kwekkeboom Oven Bitterballen



Strategie VVP 2020



VriesVers Platform
echt, compleet & lekker

www.vriesversplatform.nl



Missie
Visie

Doelstelling



VriesVers Platform

Vereniging van fabrikanten, retailers en andere stakeholders binnen het segment 
‘Vriesvers’ (diepvriesproducten). Opgericht in 2008 en geïnitieerd door: Iglo, Dr. 
Oetker, Aviko, Ad van Geloven, Maître Paul 

Gezamenlijke keten inspanningen op het gebied van:

- promotie VriesVers;

- vriesvers perceptie beïnvloeden (winkelvloer + consument);

- aankoop frequentie stimuleren;

- educatie (winkelvloer, consumenten en leden);

- onderzoek en netwerken. 

Doel: Imago van VriesVers producten verhogen waardoor de frequentie/ afzet binnen 
de categorie stijgt.

Consequentie: harder groeien dan foodretail totaal (excl. Non food)



Initiator van Marketing, Trade Marketing en Platform activiteiten 
voor de totale vriesvers categorie!

Het imago van Vriesvers verbeteren waardoor meer 
mensen vaker vriesversproducten gaan eten

• In 2014 focus op de consument

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade-Marketing Platform

Leden VVP



Conclusie van de gehouden sessies;

Leden
Conclusie; Perceptie en frequentie verbeteren zonder 

onvoorwaardelijk commitment van de Retail is niet mogelijk

Retail
Conclusie; Bouwstenen naar 2020 benoemen.

Derden
Conclusie; Focus aanbrengen in de bouwstenen

2 pijlers; Educatie en inspiratie
Beide pijlers geven richting aan activiteiten naar stakeholders

Pilot Road show
Conclusie: Commitment te realiseren bij retailer:

- Perceptie verbeteren “high end” aanbod in meerdere categorien
- Meer vers uitstraling in product maar ook in presentatie
- Kapstokken zoeken als duurzaamheid en voedselverspilling



Voor de leden
Waar willen we staan en willen we zijn in 2020?

VriesVers Platform
echt, compleet & lekker

Missie: Perceptie verbeteren waardoor vriesvers omzet stijgt!
Doel: Categorie vriesvers totale omzet harder laten groeien dan 

foodretail (excl. non food)

Wie: Voor de leden

Hoe: Informatie delen (educatie)
• Inspireren
• E-learner
• Pro-actief beleid om leden aan te zetten tot het gebruik 

van de term ‘vriesvers’ in- en extern, positieve verhalen 
communiceren, successen delen.

• VV hoger op de duurzaamheidsagenda van retailers
• Breder draagvlak (disciplines bij leden) om VV op de 

agenda te krijgen. 



Voor de retailers
Waar willen we staan en willen we zijn in 2020?

VriesVers Platform
echt, compleet & lekker

Missie: Perceptie verbeteren waardoor vriesvers omzet stijgt!
Doel: Categorie vriesvers totale omzet harder laten groeien dan 

foodretail (excl. non food)

Wie: Retailers

Hoe: Alle reguliere retailers met VV actief aantrekken
• Educatie (e-learner)
• Pro-actief beleid om retailers aan te zetten tot het 

gebruik van de term ‘vriesvers’ in- en extern (Roadshow)
• Deelname retailers stimuleren om VV naar een hoger 

plan te trekken door deelname aan VV-campagnes 
(Roadshow)

• Retailers stimuleren om verbetering van het imago op de 
winkelvloer te ondersteunen.

• Commitment directie retailers voor het VVP.
• VV hoger op de duurzaamheidsagenda van retailers.



Consument/Shopper
Waar willen we staan en willen we zijn in 2020?

VriesVers Platform
echt, compleet & lekker

Missie: Perceptie verbeteren waardoor vriesvers omzet stijgt!
Doel: Categorie vriesvers totale omzet harder laten groeien dan 

foodretail (excl. non food)

Wie: Consument/Shopper

Hoe: Informeren en inspireren
• Echt, compleet & lekker
• Kennisoverdracht
• Gemak
• Gezondheid
• Duurzaam
• Beschikbaarheid
• Lekker
• Prijs/kwaliteitsverhouding



Overigen
Waar willen we staan en willen we zijn in 2020?

VriesVers Platform
echt, compleet & lekker

Missie: Perceptie verbeteren waardoor vriesvers omzet stijgt!
Doel: Categorie vriesvers totale omzet harder laten groeien dan 

foodretail (excl. non food)

Wie: Overigen

Hoe:
• EU VriesVers als term in de wet/regelgeving krijgen i.p.v. 

diepvries!
• Fundings / Subsidie



Buildingblocks
Waar willen we staan en willen we zijn in 2020?

VriesVers Platform
echt, compleet & lekker

Missie: Perceptie verbeteren waardoor vriesvers omzet stijgt!
Doel: Categorie vriesvers totale omzet harder laten groeien dan 

foodretail (excl. non food)

Buildingblocks:
- VriesVerstival - Duurzaamheid
- VV Winkel van het Jaar verkiezing - Subsidies
- VV Product van het Jaar verkiezing - Winkel van de toekomst

(innovatieprijzen, duurzaamheid, - Signing
verpakking, lekkerste etc.) - Hardware leveranciers

- Events - Internationaal DTI, BFFF, etc.
- Website - Verpakking
- Social Media (LinkedIn, Facebook) - Winkelwagencompartiment
- PR/Adverteren - Input van leden



Waar willen we staan en willen we zijn in 2020?

 Vragen en of opmerkingen over de strategie
 Suggesties m.b.t. buildingblocks
 Oproep leden voor werkgroep activiteiten

Terugkoppeling via enquête/vragenformulier of e-mail volgt binnen een week 
na het event



VriesVers Platform
The Game is now on…


